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REGULAMIN REKRUTACJI  

na wyjazd studyjny w ramach projektu 

pn.: „Warcka Orkiestra Dęta inicjuje, kultywuje  

i rozwija lokalne tradycje folkloru muzycznego”  

w ramach realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego  

Województwa Łódzkiego na 2021 rok 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1) Organizatorem warsztatów w ramach projektu „Warcka Orkiestra Dęta inicjuje, kultywuje 

i rozwija lokalne tradycje folkloru muzycznego” jest Stowarzyszenie „Lokalna Grupa 

Działania – Przymierze Jeziorsko” z siedzibą ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.  

2) Celem przeprowadzania 3 dniowej wizyty studyjnej jest wymiana doświadczeń i dobrych 

praktyk oraz poznanie metod pracy innej orkiestry wraz z opracowaniem wspólnie nowych 

utworów połączonych z efektywnym wykorzystaniem czasu na zwiedzanie atrakcji 

turystycznych województwa łódzkiego i aktywnego wypoczynku dla członków 

orkiestr z terenu Gminy Warta oraz powiatu sieradzkiego. 

 

§2 

Termin i miejsce realizacji 

 

3) Termin przeprowadzenia warsztatów: 08-10.10.2021r.  

4) Miejsce zakwaterowania: Gościniec „Nad Wartą” w Uniejowie.  

 

§3 

Warunki uczestnictwa 

 

5) Warunki uczestnictwa:  

- Wiek powyżej 8 roku życia, 

- Posiadanie zameldowania na terenie województwa łódzkiego, 

- Przynależność do orkiestry dętej z terenu Gminy Warta oraz powiatu sieradzkiego   

6) Ilość miejsc w projekcie jest ograniczona : 30 osób.  
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§4 

Zgłoszenie uczestnictwa 

 

7) Zgłoszenia należy składać na specjalnie przygotowanym formularzu zgłoszeniowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

8) Zgłoszenia należy składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa 

Działania – Przymierze Jeziorsko” w terminie do 30.09.2021r. do godz. 14:00.  

 

§5 

Postanowienia końcowe 

 

9) Organizator zapewnia transport, zakwaterowanie, wyżywienie 2h pobyt na Termach 

w Uniejowie.  

10) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do utrwalania przebiegu wyjazdu studyjnego  na 

w celu ich późniejszej publikacji. 

11) Wszelkie szkody spowodowane przez uczestnika, w tym dotyczące uszkodzenia, 

zniszczenia (zagubienia) wypożyczonego sprzętu ponosi uczestnik. 

12) W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu organizator ma prawo wykluczenia 

uczestnika z warsztatów. 
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